
Wiedza 1. Objaśnić zasady funkcjonowania instytucji sieci bezpieczeństwa systemu finansowego.
2. Określić istotę działalności oraz zadania poszczególnych elementów systemu finansowego.
3. Rozumieć rolę otoczenia infrastrukturalnego sektora finansowego oraz znaczenie 
poszczególnych jego elementów.

Umiejętności 1. Ocenić decyzje instytucji sieci bezpieczeństwa systemu bankowego w Polsce i ich wpływ na 
polski sektor finansowy ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.
2. Zdefiniować rolę i znaczenie instytucji należących do wspomagającej infrastruktury rynku 
finansowego.
3. Interpretować wpływ elementów otoczenia prawnego na kształt i funkcjonowanie sieci 
bezpieczeństwa finansowego.

Kompetencje 
społeczne 1. Samodzielnie pozyskiwać dane statystyczne związane z polskim sektorem finansowym i jego 

otoczeniem infrastrukturalnym.
2. Wykazać umiejętności samodzielnej oceny uwarunkowań funkcjonowania sieci 
bezpieczeństwa finasowego w Polsce.

C. Przedmiotowe efekty uczenia się
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A. Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przekazanie studentom szczegółowej wiedzy na temat struktury i funkcjonowania systemu finansowego 
ze szczególnym uwzględnieniem roli i zadań instytucji sieci bezpieczeństwa oraz innych instytucji niezbędnych do 
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu bankowego. 

B. Ogólna charakterystyka zajęć (abstrakt)

System finansowy. Sieć bezpieczeństwa finansowego. Ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. 
Arbitraż konsumencki. Biura informacji kredytowej i gospodarczej. Banki rozwoju. Giełdy papierów wartościowych i 
depozyty papierów wartościowych. Korporacje ubezpieczeń kredytów eksportowych. Fundusze poręczeniowe.



Raporty roczne: European Central Bank, European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA, ESMA), European Systemic 
Risk Board, Bank for International Settlements, Raport o sytuacji banków - Komisja Nadzoru Finansowego, Raport o 
stabilności systemu finansowego - Narodowy Bank Polski.

F. Literatura uzupełniająca

Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2019; W. Dębski, Rynek finansowy, PWN, Warszawa 2014. 

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

1 System finansowy - instytucje, struktura, podstawowe informacje.

2 Organizacja, zadania i instrumenty instytucji sieci bezpieczeństwa systemu finansowego.

3 Rola i zadania samorządu bankowego - działalność arbitrażu konsumenckiego.

4 Otoczenie infrastrukturalne sektora bankowego -  rozliczenia i rozrachunek między bankami.

5 Otoczenie infrastrukturalne sektora bankowego - biura informacji kredytowej i gospodarczej

6 Rola i zadania banków rozwoju.

7 Rola i zadania giełd papierów wartościowych oraz depozytów papierów wartościowych

8 Rola i zadania ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych.

9 Rola i zadania korporacji ubezpieczeń kredytów eksportowych

10 Rola i zadania lokalnych funduszy poręczeniowych.

11 Rola i zadania pośredniców finansowych.

D. Tematyka zajęć

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć
Marcin Mikołajczyk, ?Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku?, ?Bankowość detaliczna?, [w:] 
Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008  Marcin Mikołajczyk, ?Nadzór nad rynkiem 
finansowym?[w]: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2008  Marcin Mikołajczyk, ?Wpływ kryzysu subprime na polski sektor bankowy?, [w]: Gospodarka Polski: 
system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. 
Bartkowiak, J. Ostaszewski i, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009  Marcin Mikołajczyk, ?Kryzysy finansowe we 
współczesnym świecie?, ?Bank centralny i banki komercyjne?, ?Rynek kapitałowy? [w]:Finanse, red J. Ostaszewski, 
Difin, Warszawa 2010   Marcin Mikołajczyk, ?Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem?, ?Krajowe 
systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe?, [w]:Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, 
Warszawa, 2012  Marcin Mikołajczyk, ?Kryzysy finansowe we współczesnym świecie?, ?Bank centralny i banki 
komercyjne?, ?Rynek kapitałowy? [w]:Finanse, red J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013  Marcin Mikołajczyk, ?
Instrumenty polityki makroostrożnościowej? [w]: Nauki ekonomiczne w XXI wieku, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, 
Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014  Marcin Mikołajczyk, ?Konsolidacja sektora bankowego w Polsce - szansa 
czy zagrożenie? [w]: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Kraków 2014  Marcin Mikołajczyk, ?Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego? 
[w] Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, Kwartalnik KES Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2015  Marcin Mikołajczyk, ?Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem?, ?Krajowe systemy 
rozliczeniowe i rozrachunkowe?, [w]: Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, 
Warszawa, 2015  Marcin Mikołajczyk, ?Audyt działalności bankowej?; ?Bankowość hipoteczna?, [w]: Świat Bankowości, 
red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018   
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J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy (test wielokrotnego wyboru, 15 pytań) 70% 

referaty/eseje (15 stron lub 10 min prezentacji) 30% 

nie są wymagane

L. Kryteria selekcji

nie jest wymagana

K. Wymagana znajomość języka obcego

Stacj. Sb.Niedz.

Ogółem: 30 14

Wykład 30 14

M. Metody prowadzenia zajęć
kejsy
referaty
dyskusje
udział praktyków

I. Wymiar i forma zajęć
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